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Przedmiot: Kompetencje ustawodawcze Unii w dziedzinie walki z rakiem

W rezolucji Parlamentu ustanawiającej Komisję Specjalną ds. Walki z Rakiem (BECA) 
wezwano tę komisję, by oceniła, kiedy UE może – zgodnie z TFUE – podjąć konkretne 
działania w walce z rakiem, a kiedy może tylko wydać zalecenia dla państw członkowskich i 
pomóc w wymianie najlepszych praktyk, oraz by skupiła się na tych konkretnych działaniach. 

Na podstawie decyzji koordynatorów sekretariat komisji BECA, we współpracy z 
Departamentem Tematycznym ds. Polityki Gospodarczej, Naukowej i Jakości Życia oraz 
Wydziałem Prawnym, przedstawia tę niniejszą notę, w której wymienia kompetencje Unii do 
podejmowania działań w walce z rakiem. W nocie przeanalizowano traktatowe podstawy 
prawne, a także obowiązujące lub przygotowywane prawo wtórne.

a) Analiza traktatowej podstawy prawnej oraz kompetencji dzielonych i 
wspierających 

Bezpośrednie kompetencje przyznane Unii w dziedzinie zdrowia publicznego są dwojakiego 
rodzaju. W niektórych sprawach Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
przewiduje kompetencje dzielone (w rozumieniu art. 2 ust. 2 TFUE), a w innych sprawach Unia 
ma bardziej ogólne kompetencje wspierające (w rozumieniu art. 2 ust. 5 TFUE).

Kompetencje „dzielone” oznaczają, że stanowić prawo i przyjmować prawnie wiążące akty w 
danym obszarze polityki może Unia, jak i państwa członkowskie. Państwa członkowskie mogą 
jednak wykonywać swoje kompetencje tylko w takim zakresie, w jakim nie interweniowała 
Unia. W dziedzinie zdrowia publicznego kompetencje dzielone między Unią a państwami 
członkowskimi dotyczą „wspóln[ych] problem[ów] bezpieczeństwa w zakresie zdrowia 
publicznego w odniesieniu do aspektów określonych w [TFUE]” (art. 4 ust. 2 lit. k) TFUE). 

Z kolei kompetencje „wspierające” oznaczają, że Unia może wspierać, koordynować lub 
uzupełniać na szczeblu europejskim działania państw członkowskich w danym obszarze 
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polityki. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 2 ust. 5 TFUE prawnie wiążące akty Unii 
przyjęte w dziedzinie objętej kompetencjami wspierającymi nie mogą pociągać za sobą 
harmonizacji przepisów ustawowych ani wykonawczych państw członkowskich. Zgodnie z art. 
6 lit. a) TFUE Unia ma kompetencje wspierające w dziedzinie „ochron[y] i popraw[y] zdrowia 
ludzkiego”.

Dokładny zakres i treść tych bezpośrednich kompetencji określono w art. 168 TFUE. W 
działaniach dotyczących zdrowia publicznego, a zwłaszcza walki z rakiem, można jednak 
również wykorzystać kompetencje Unii z innych obszarów polityki, takich jak zabezpieczenie 
społeczne czy rynek wewnętrzny, jak widać w wykazie aktów prawnych, który przedstawiamy 
poniżej. Można tu przypomnieć np., że zgodnie z art. 114 ust. 3 TFUE instytucje unijne muszą 
przyjąć wysoki poziom ochrony zdrowia jako podstawę, gdy stanowią prawo w dziedzinie 
rynku wewnętrznego. 

Art. 168 ust. 1 TFUE stanowi, że przy określaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i 
działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego. Art. 168 ust. 1 
wprowadza zatem klauzulę ogólną, podobną do klauzul zawartych w art. 11 TFUE w dziedzinie 
środowiska czy w art. 10 TFUE w dziedzinie polityki społecznej. Klauzule takie są wskazówką 
w tworzeniu przepisów we wszystkich obszarach polityki, ale same w sobie nie są podstawą 
prawną do przyjmowania aktów prawnych Unii. 

Kompetencje wspierające Unii w dziedzinie zdrowia publicznego są określone w art. 168 ust. 
1 akapit drugi i w art. 168 ust. 2 i 5. Art. 168 ust. 1 akapit drugi stanowi, że Unia uzupełnia 
krajową politykę zapobiegania chorobom i dolegliwościom oraz usuwania źródeł zagrożeń dla 
zdrowia. Może to obejmować zwalczanie epidemii przez wspieranie badań nad ich 
przyczynami, sposobami ich rozprzestrzeniania się oraz zapobiegania im, jak również 
wspieranie informowania o zdrowiu i edukacji zdrowotnej, a także monitorowanie poważnych 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesne ostrzeganie przed nimi oraz ich zwalczanie. 
Wymieniono też konkretnie zmniejszanie szkodliwych dla zdrowia skutków narkomanii.

Podobnie zgodnie z art. 168 ust. 2 Unia zachęca do współpracy między państwami 
członkowskimi w dziedzinach określonych w tym artykule, dążąc zwłaszcza do większej 
komplementarności usług zdrowotnych w regionach przygranicznych. W razie potrzeby Unia 
może wesprzeć działania państw członkowskich podejmowane w tym celu. W tym względzie 
art. 168 ust. 2 stanowi, że państwa członkowskie w kontakcie z Komisją koordynują swoją 
politykę i swoje programy. Komisja może „każdą użyteczną inicjatywę”, by wesprzeć taką 
koordynację, między innymi określając wytyczne i wskaźniki, organizując wymianę 
najlepszych praktyk i przygotowując elementy niezbędne do okresowego nadzoru i oceny. 
Parlament musi być „w pełni informowany” o każdej takiej inicjatywie.

Art. 168 ust. 5 jest podstawą prawną zachęt służących ochronie i poprawie zdrowia ludzkiego, 
w szczególności „[środków] zwalczania epidemii transgranicznych, [środków dotyczących] 
monitorowania poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesnego ostrzegania w 
przypadku takich zagrożeń oraz ich zwalczania, jak również [środków], których bezpośrednim 
celem jest ochrona zdrowia publicznego w związku z tytoniem i nadużywaniem alkoholu”. 
Środki takie mają być przyjmowane w zwykłej procedurze ustawodawczej, Parlament ma 
zatem pełne uprawnienia ustawodawcze w tym zakresie. Należy jednak zauważyć, że środki 
zachęcające, o których mowa w art. 168 ust. 5, nie mogą prowadzić do harmonizacji krajowych 
przepisów ustawowych i wykonawczych. 
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Natomiast w art. 168 ust. 4 wyodrębniono szczególne aspekty polityki zdrowia publicznego, w 
których Unia ma kompetencje dzielone. W tych aspektach interwencja Unii nie ogranicza się 
zatem do wspierania, koordynowania lub uzupełniania działań państw członkowskich. W tych 
ramach art. 168 ust. 4 jest podstawą prawną do przyjęcia następujących środków „w celu 
stawienia czoła wspólnym zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem”:

a) środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa organów i substancji 
pochodzenia ludzkiego (nienaruszające przepisów krajowych dotyczących dawstwa 
lub wykorzystania narządów i krwi do celów medycznych, które pozostają w 
kompetencji państw członkowskich);

b) środki w dziedzinach weterynarii i ochrony fitosanitarnej mające bezpośrednio na celu 
ochronę zdrowia publicznego;

c) środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych.

Środki te należy przyjmować w zwykłej procedurze ustawodawczej, Parlament ma zatem pełne 
uprawnienia ustawodawcze w tym zakresie.

Ponadto art. 168 ust. 6 umożliwia Radzie wydawanie zaleceń (tj. niewiążących aktów 
prawnych) we wszystkich dziedzinach kompetencji Unii, o których mowa w tym artykule. 

Wreszcie w art. 168 ust. 7 wyraźnie określono, że wszelkie działania Unii w dziedzinie zdrowia 
publicznego są prowadzone w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie 
określania ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług 
zdrowotnych i opieki medycznej, łącznie z zarządzaniem usługami zdrowotnymi i opieką 
medyczną, jak również przydziałem przyznanych im zasobów.

To na tym tle należy rozpatrywać wykaz aktów prawnych mających wpływ na zdrowie 
publiczne, a w szczególności na walkę z rakiem. Jak wynika z wykazu, tylko niektóre spośród 
tych aktów przyjęto w ramach bezpośrednich kompetencji Unii w dziedzinie zdrowia 
publicznego, tj. jednej z podstaw prawnych zawartych w art. 168 TFUE. Większość istotnych 
tu przepisów unijnych przyjmuje się w innych obszarach kompetencji, takich jak 
zabezpieczenie społeczne i rynek wewnętrzny, ale pośrednio (choć istotnie) służą one celom 
dotyczącym zdrowia publicznego. Jest to możliwe w szczególności dzięki klauzuli ogólnej z 
art. 168 ust. 1 TFUE, który – jak już wyjaśniono – wymaga, by wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego uwzględniano we wszystkich obszarach polityki Unii, lub dzięki bardziej 
szczegółowej klauzuli z art. 114 ust. 3 TFUE, zgodnie z którą wysoki poziom ochrony zdrowia 
trzeba brać pod uwagę jako podstawa przy stanowieniu prawa w dziedzinie rynku 
wewnętrznego.

b) Odpowiednie artykuły Traktatu1 i prawo wtórne

1Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego artykuły Traktatu zostały przeniesione i zmieniła się ich 
numeracja. Niektóre akty prawne przyjęte przed wejściem w życie traktatu lizbońskiego nadal mają zastosowanie, 
a ich podstawę prawną wskazano według starej numeracji artykułów Traktatu. Sporządzono tabelę korelacji 
między starą i nową numeracją. https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:PL:PDF

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:PL:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0363:0390:PL:PDF
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I. Możliwe traktatowe podstawy prawne tworzenia prawa i polityki w dziedzinie 
nowotworów

I.1 Zdrowie publiczne

I.1.1 Art. 168 ust. 1 TFUE Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego:

 Przy określaniu i urzeczywistnianiu polityk i działań UE zapewnia się wysoki poziom 
ochrony zdrowia ludzkiego. 

 Działania UE uzupełniają polityki krajowe. Celem działania UE jest poprawa zdrowia 
publicznego, zapobieganie chorobom i dolegliwościom fizycznym i psychicznym oraz 
usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Działania te mogą 
obejmować zwalczanie epidemii przez wspieranie badań nad ich przyczynami, 
sposobami ich rozprzestrzeniania się oraz zapobiegania im, jak również informacji i 
edukacji zdrowotnej, a także monitorowanie poważnych transgranicznych zagrożeń dla 
zdrowia, wczesne ostrzeganie przed nimi oraz ich zwalczanie.

I.1.2 Art. 168 ust. 2: Współpraca między państwami członkowskimi

 UE wspiera współpracę między państwami członkowskimi i zachęca do niej, dążąc 
zwłaszcza do lepszej komplementarności ich usług zdrowotnych w regionach 
przygranicznych.

 Inicjatywy Komisji mające zachęcać do współpracy obejmują określenie wytycznych i 
wskaźników, organizację wymiany najlepszych praktyk oraz przygotowanie 
okresowego nadzoru i oceny. Odbywa się to w ścisłej współpracy z państwami 
członkowskimi, a Parlament jest w pełni informowany.

I.1.3 Art. 168 ust. 4–5: Wykaz zagadnień zdrowia publicznego objętych zwykłą procedurą 
ustawodawczą2 

 Środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa organów i substancji 
pochodzenia ludzkiego, krwi i pochodnych krwi. Środki te nie stanowią przeszkody dla 
państwa członkowskiego w utrzymaniu lub ustanawianiu bardziej rygorystycznych 
środków ochronnych.

 środki w dziedzinach weterynarii i ochrony fitosanitarnej mające bezpośrednio na celu 
ochronę zdrowia publicznego;

 Środki ustanawiające wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych.

 Środki zachęcające do ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, w szczególności do 
zwalczania epidemii transgranicznych, środki dotyczące monitorowania poważnych 
transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, wczesnego ostrzegania przed takimi 
zagrożeniami oraz ich zwalczania, jak również środki, których bezpośrednim celem jest 
ochrona zdrowia publicznego w związku z tytoniem i nadużywaniem alkoholu, z 
wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych 
państw członkowskich.

2 Zwykła procedura ustawodawcza określona w art. 294 TFUE:  
https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview

https://www.europarl.europa.eu/olp/en/ordinary-legislative-procedure/overview
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I.1.4 Art. 168 ust. 6 TFUE: Zakres zaleceń Rady

Rada może, na podstawie wniosku Komisji, przyjąć zalecenia służące osiągnięciu celów 
określonych w art. 168.

I.1.5 Art. 168 ust. 7: Poszanowanie obowiązków państw członkowskich

Państwa członkowskie mają obowiązek określania swojej polityki dotyczącej zdrowia, 
organizowania i świadczenia usług zdrowotnych i opieki medycznej, łącznie z zarządzaniem 
usługami zdrowotnymi i opieką medyczną, jak również przydzielenia przeznaczonych na nie 
zasobów. Działania Unii muszą być prowadzone w poszanowaniu tych obowiązków.

I.2 Środowisko

Art. 191 ust. 1 TFUE: Polityka ochrony środowiska jako element ochrony zdrowia ludzkiego. 
Wkład w dążenie do ochrony zdrowia ludzkiego należy do celów polityki UE w dziedzinie 
środowiska.

I.3 Polityka społeczna

Art. 153 ust. 1 lit. a) TFUE: UE wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w 
dziedzinie polepszania środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników. Zastosowanie ma zwykła procedura ustawodawcza.

I.4 Rynek wewnętrzny

Art. 114 ust. 1 i 3 TFUE: Do przyjmowania przepisów ustawowych dotyczących ustanowienia 
i funkcjonowania rynku wewnętrznego stosuje się zwykłą procedurę ustawodawczą. Jeżeli 
wnioski te dotyczą kwestii zdrowotnych, jako podstawę przyjmuje się wysoki poziom ochrony.

I.5 Zasady nadrzędne

 Art. 5 TUE3: przyznanie uprawnień UE oraz zasady pomocniczości i proporcjonalności.
 Art. 4 ust. 2 lit. k) TFUE4: wspólne problemy bezpieczeństwa w kwestiach zdrowotnych 

należą do kompetencji dzielonych między UE i państwa członkowskie.
 Art. 6 lit. a) TFUE: UE wspiera, koordynuje lub uzupełnia działania państw 

członkowskich na poziomie europejskim w dziedzinie ochrony i poprawy zdrowia 
ludzkiego.

 Art. 9 TFUE: przy określaniu i urzeczywistnianiu polityk i działań UE należy 
uwzględnić zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego.

3 TUE, Traktat o Unii Europejskiej:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT
4TFUE: Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12016M/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:12012E/TXT
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II. Obowiązujące i planowane przepisy dotyczące walki z rakiem lub na nią 
wpływające

II.1 Modyfikowalne czynniki ryzyka i zapobieganie

II.1.1 Tytoń

 Dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/40/UE w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i 
sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów5 – podstawa prawna: art. 53 
ust. 1, art. 62 i 114 TFUE.
Kluczowe elementy tej dyrektywy to ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach, zakaz 
stosowania aromatów i opakowań typu slim, obowiązkowe ostrzeżenia zdrowotne na 
opakowaniach e-papierosów oraz szczegółowe sprawozdania producentów na temat 
składników i zgłaszanie z wyprzedzeniem wszelkich nowych produktów. Zapewnienie, 
by wyroby tytoniowe wyglądały i smakowały jak tytoń, pomogłoby zmniejszyć liczbę 
nowych palaczy, zwłaszcza wśród młodych ludzi, dlatego też niektóre przepisy służą 
obniżeniu atrakcyjności wyrobów tytoniowych.

 Reklama wyrobów tytoniowych: Dyrektywa 2003/33/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich, odnoszących się do reklamy i sponsorowania wyrobów 
tytoniowych6 – podstawa prawna: art. 53 ust. 2, art. 62 i 114 TFUE.

Zasady dotyczące reklamy obejmują: i) prasę i publikacje drukowane: reklamy można 
zamieszczać tylko publikacjach przeznaczonych wyłącznie dla osób zawodowo 
zajmujących się handlem wyrobami tytoniowymi oraz w publikacjach drukowanych i 
wydawanych w państwach trzecich; ii) radio: zakazane są wszelkie formy reklamy, a 
programy nie mogą być sponsorowane przez firmy zajmujące się głównie produkcją i 
sprzedażą wyrobów tytoniowych. Zakaz sponsorowania obejmuje wszystkie imprezy i 
działania z udziałem więcej niż jednego państwa UE lub odbywające się w więcej niż 
jednym państwie UE; zakazana jest również bezpłatna dystrybucja wyrobów 
tytoniowych. 

Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych7 uzupełnia tę dyrektywę, 
zakazując reklamy i lokowania wyrobów tytoniowych w telewizji i w usługach na 
żądanie. W dyrektywie w sprawie wyrobów tytoniowych (powyżej) rozszerzono zasady 
dotyczące reklamy i promocji wyrobów tytoniowych na papierosy elektroniczne.

 Akcyza od wyrobów tytoniowych: Dyrektywa Rady 2011/64/UE w sprawie struktury 
oraz stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych8 – podstawa prawna: art. 
113 TFUE.

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02014L0040-20150106
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0033-20030620
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32010L0013
8 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0024:0036:PL:PDF

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excise-duties-tobacco_en#heading_0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02014L0040-20150106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02003L0033-20030620
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32010L0013
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:176:0024:0036:PL:PDF
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Podniesienie podatków od tytoniu jest jednym z najskuteczniejszych sposobów 
ograniczenia używania tytoniu i zachęcenia użytkowników do rzucenia palenia. 
Dyrektywa Rady zobowiązuje państwa członkowskie do nakładania podatku 
akcyzowego na tytoń oraz określa zharmonizowane stawki minimalne i strukturę 
akcyzy.

 Środowisko wolne od dymu tytoniowego: Zalecenie Rady z dnia 30 listopada 2009 r. 
w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego (2009/C 296/02)9 – podstawa 
prawna: art. 168 TFUE.

Ramowa konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, 
której stronami są UE i wszystkie państwa członkowskie. Wezwano w niej do przyjęcia 
środków zapewniających ochronę przed narażeniem na dym tytoniowy w zamkniętych 
miejscach pracy, środkach transportu publicznego, zamkniętych obiektach publicznych 
oraz, w stosownych przypadkach, w innych miejscach publicznych. W zaleceniu Rady 
rozwinięto to postanowienie, wzywając państwa członkowskie do przyjęcia i wdrożenia 
przepisów mających w pełni chronić obywateli przed narażeniem na wtórny dym 
tytoniowy, do zaostrzenia przepisów antynikotynowych za pomocą środków 
wspierających oraz do zacieśnienia współpracy na poziomie UE przez utworzenie sieci 
krajowych punktów kontaktowych ds. ograniczenia użycia tytoniu.

II.1.2 Alkohol

 Akcyza od napojów alkoholowych: Dyrektywa Rady 92/83/EWG w sprawie 
harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych10 
orazdyrektywa Rady 92/84/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie zbliżenia 
stawek podatku akcyzowego dla alkoholu i napojów alkoholowych11 – podstawa 
prawna: art. 113 TFUE.

Opodatkowanie alkoholu jest głównym narzędziem wykorzystywanym przez wszystkie 
państwa członkowskie, by wpłynąć na ceny alkoholu, a prze to ograniczyć jego 
spożycie i zapobiegać mu. Dyrektywa Rady 92/83/EWG określa strukturę podatku 
akcyzowego od alkoholu i napojów alkoholowych, kategorie alkoholu i napojów 
alkoholowych objętych podatkiem akcyzowym oraz podstawę obliczania podatku 
akcyzowego. W 2020 r. Rada zmieniła swoją dyrektywę, wprowadzając szereg nowych 
przepisów (dyrektywa Rady (UE) 2020/115112), które zaczną obowiązywać od 1 
stycznia 2022 r. Dyrektywa Rady 92/84/EWG określa minimalne stawki dla każdej 
kategorii napojów alkoholowych, a także stawki obniżone dla niektórych regionów 
Grecji, Włoch i Portugalii. Przepisy określają tylko zharmonizowane stawki minimalne, 
zatem państwa członkowskie mogą stosować wyższe stawki, zgodnie z potrzebami 
krajowymi.

 Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych: Dyrektywa 2010/13/UE w 

9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32009H1205%2801%29
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01992L0083-20070101
11 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj?locale=pl
12 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1151/oj

https://www.who.int/fctc/en/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32009H1205(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01992L0083-20070101
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj?locale=pl
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2020/1151/oj
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sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych13. 

Na arenie międzynarodowej WHO w globalnej strategii na rzecz ograniczania 
nadmiernego spożywania alkoholu zaleca uregulowanie treści i wielkości reklam 
alkoholu, a w europejskim planie działania zaproponowano całkowity zakaz reklamy 
alkoholu w Europie. Na szczeblu UE dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych reguluje reklamę alkoholu w telewizji i nakłada ograniczenia mające 
chronić nieletnich oraz propagować umiarkowaną i odpowiedzialną konsumpcję 
alkoholu. 

 Oznakowanie alkoholu: Rozporządzenie (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności14 – podstawa prawna: art. 114 TFUE.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie informacji o żywności objętościowa zawartość 
alkoholu jest obowiązkowym elementem etykiety napojów alkoholowych o zawartości 
alkoholu powyżej 1,2 %. Te napoje alkoholowe są jednak zwolnione z obowiązku 
podawania na etykiecie wykazu składników i informacji o wartości odżywczej. W 
rozporządzeniu powierzono Komisji zadanie monitorowania sytuacji i przedstawienia 
sprawozdania, w którym ustali, czy wymogi dotyczące etykietowania powinny mieć 
zastosowanie również do napojów alkoholowych. 

II.I.3 Żywienie, dieta

 Rozporządzenie w sprawie przepisów ogólnych prawa żywnościowego: 
Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności15 – podstawa prawna: art. 43, 114, 207 i art. 168 ust. 4 lit. b) TFUE.

Rozporządzenie w sprawie przepisów ogólnych prawa żywnościowego jest podstawą 
prawa żywnościowego i paszowego; wprowadza ogólne zasady dotyczące żywności i 
pasz w ogóle, a w szczególności bezpieczeństwa żywności i pasz na poziomie unijnym 
i krajowym. Określa wspólne zasady i obowiązki, sposoby zapewnienia mocnej 
podstawy naukowej, wydajnych ustaleń organizacyjnych i procedur podejmowania 
decyzji o bezpieczeństwie żywności i pasz. Ustanawia procedury w sprawach mających 
bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz, powołuje EFSA 
oraz tworzy główne procedury i narzędzia zarządzania sytuacjami nadzwyczajnymi i 
kryzysowymi, a także system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i 
paszach (RASFF). Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich etapów produkcji, 
przetwarzania i dystrybucji żywności i pasz. 

 Dodatki do żywności: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1129/2011 z dnia 11 listopada 
2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0013-20181218
14 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602178004741&uri=CELEX:02002R0178-20190726

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02010L0013-20181218
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602178004741&uri=CELEX:02002R0178-20190726
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(WE) nr 1333/2008 poprzez ustanowienie unijnego wykazu dodatków do żywności16 – 
podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności.

Szczególnie istotne z punktu widzenia raka są azotyny (E 249–250), stosowane jako 
substancja konserwująca w produktach mięsnych, hamująca potencjalny wzrost 
niebezpiecznych bakterii, zwłaszcza Clostridium botulinum, ale w mięsie mogąca 
tworzyć nitrozoaminy, substancje o działaniu rakotwórczym. 

 Przekazywania konsumentom informacji na temat żywności: Rozporządzenie (UE) 
nr 1169/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania 
konsumentom informacji na temat żywności17 – podstawa prawna: art. 114 TFUE.

Rozporządzenie ma zastosowanie do przedsiębiorstw na wszystkich etapach łańcucha 
żywnościowego oraz do wszystkich środków spożywczych przeznaczonych do 
spożycia. Za dostarczenie niezbędnych informacji i zapewnienie ich dokładności 
odpowiada producent wprowadzający żywność na rynek pod swoją nazwą; jeśli 
producent żywności ma siedzibę poza UE, obowiązki te spoczywają na importerze.

Obowiązkowe są takie informacje jak nazwa żywności, wykaz składników, waga netto, 
data przydatności do spożycia, w razie potrzeby instrukcja użycia, nazwa i adres 
podmiotu gospodarczego oraz informacja o wartości odżywczej. Ponadto w przypadku 
napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo należy podać 
rzeczywistą zawartość alkoholu, a w przypadku niektórych rodzajów żywności, takich 
jak napoje zawierające substancje słodzące, sól amonową lub wysoką dawkę kofeiny, 
obowiązkowe jest podanie dodatkowych informacji. Niektóre środki spożywcze są 
zwolnione z obowiązku podawania informacji o wartości odżywczej (zioła i przyprawy, 
środki aromatyzujące i herbaty ziołowe), inne nie muszą zawierać wykazu składników 
(w szczególności świeże owoce i warzywa, woda gazowana, octy i produkty mleczne, 
takie jak ser, masło, śmietana i kwaśne mleko). Informacje na temat żywności muszą 
być dokładne, jasne i łatwe do zrozumienia dla konsumenta i nie powinny wprowadzać 
w błąd opinii publicznej przez sugerowanie, że dana żywność ma specjalne właściwości 
lub przynosi skutki, których w rzeczywistości nie ma lub nie przynosi.

 Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne: Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
dotyczących żywności18 – podstawa prawna: art. 114 TFUE.

Rozporządzenie zapewnia, by oświadczenia dotyczące żywności, takie jak „niska 
zawartość cukru”, „wysoka zawartość błonnika”, „niezbędne dla zdrowego rozwoju 
dzieci” itp., były naukowo uzasadnione i nie wprowadzały w błąd. W publicznie 
dostępnym rejestrze znajdują się wszystkie dopuszczone oświadczenia i warunki ich 
stosowania.

II.1.4 Promieniowanie

16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02011R1129-20131121
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02011R1169-20180101
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1924-20141213

https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.home
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02011R1129-20131121
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02011R1169-20180101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02006R1924-20141213
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 Promieniowanie jonizujące: Dyrektywa Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 
2013 r. ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed 
zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego19 – 
podstawa prawna: art. 31 i 32 Traktatu Euratom.

Wspólnota Euratom opracowała zestaw podstawowych norm bezpieczeństwa w celu 
ochrony pracowników, obywateli i pacjentów przed zagrożeniami wynikającymi z 
promieniowania jonizującego. Normy te obejmują również procedury awaryjne, które 
zostały dodatkowo wzmocnione po awarii elektrowni jądrowej w Fukushimie. 
Dyrektywa gwarantuje jednolity progowy poziom ochrony; ma zastosowanie do każdej 
sytuacji planowanego, istniejącego, przypadkowego lub wyjątkowego narażenia. 
Dyrektywa przewiduje publikację informacji o maksymalnych dawkach 
promieniowania, by obywatele mogli sprawdzić, czy zostali z różnych źródeł 
napromieniowani dawką przekraczającą dopuszczalny limit.

 Substancje radioaktywne w wodzie: Dyrektywa 2013/51/Euratom określająca 
wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji 
promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi20 – podstawa 
prawna: art. 31 i 32 Traktatu Euratom.

Dyrektywa określa wartości parametryczne oraz częstotliwość i metody monitorowania 
substancji promieniotwórczych.

 Odpady promieniotwórcze: Dyrektywa Rady 2006/117/Euratom w sprawie nadzoru i 
kontroli nad przemieszczaniem odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa 
jądrowego21.

Wszystkie państwa członkowskie UE produkują odpady promieniotwórcze, 
pochodzące bądź z elektrowni jądrowych czy reaktorów badawczych, bądź z 
zastosowania izotopów promieniotwórczych w medycynie, przemyśle, rolnictwie, 
badaniach naukowych i edukacji. Przemieszczanie odpadów promieniotwórczych i 
wypalonego paliwa jądrowego w ramach przywozu, wywozu i tranzytu to powszechne 
i regularnie występujące w UE praktyki. W dyrektywie wprowadzono system 
uprzednich zezwoleń na takie przemieszczanie odpadów w Europie. 

 Promieniowanie ultrafioletowe w solarium: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich 
odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do 
stosowania w określonych granicach napięcia (dyrektywa o niskim napięciu)22.

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa wynikające z korzystania z solarium, w tym 
narażenie na promieniowanie UV, zależą od poziomu bezpieczeństwa solarium oraz od 
tego, jak konsument z niego (niewłaściwie) korzysta. Dyrektywa obejmuje wszystkie 

19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02013L0059-20140117
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32013L0051&qid=1602154476974
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32006L0117
22 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32014L0035

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32006L0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02013L0059-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32013L0051&qid=1602154476974
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32006L0117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32014L0035
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zagrożenia związane z bezpieczeństwem solariów, nie ogranicza się do bezpieczeństwa 
elektrycznego. Norma zharmonizowana EN 60335-2-27:2013 określa wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa solariów, w tym limity emisji promieniowania 
ultrafioletowego. Jest to norma dobrowolna, ale jeśli solarium spełnia kryteria normy, 
daje to pewność, że jest również zgodne z dyrektywą. 

II.1.5 Jakość powietrza

 Jakość powietrza: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 
21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 
(dyrektywa w sprawie czystego powietrza23) oraz dyrektywa 2004/107/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, 
rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 
powietrzu24 – podstawa prawna: art. 192 ust. 1 TFUE.

Dyrektywa 2008/50/WE określa cele dotyczące drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5). 
Arsen, kadm, nikiel i niektóre wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są 
substancjami mutagennymi rakotwórczymi dla ludzi i nie można określić progu, poniżej 
którego substancje te nie stanowią ryzyka dla zdrowia ludzkiego. W celu 
zminimalizowania szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego czwarta tzw. dyrektywa 
pochodna, dyrektywa 2004/107/WE, określa wartości docelowe obecności tych 
substancji. Oprócz wartości granicznych określonych w dyrektywach UE w 
wytycznych WHO dotyczących jakości powietrza również określono zalecane wartości 
dopuszczalne.

 Krajowe poziomy emisji (NEC): Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/2284 w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń 
atmosferycznych25 – podstawa prawna: art. 192 ust. 1 TFUE.

Dyrektywa transponuje zobowiązania do redukcji emisji do 2020 r., które UE i państwa 
członkowskie uzgodniły w Konwencji ONZ w sprawie transgranicznego 
zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (konwencja LRTAP) i w 
uzupełniającym ją protokole z Göteborga; określa krajowe zobowiązania do redukcji 
emisji dla każdego państwa członkowskiego na lata 2020–2029 oraz wyznacza bardziej 
ambitne cele począwszy od 2030 r. Zanieczyszczeniami odpowiedzialnymi za poważne 
szkody dla zdrowia i środowiska, których dotyczy dyrektywa, są tlenki azotu (NOx), 
niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO), dwutlenek siarki (SO2), amoniak 
(NH3) i drobny pył zawieszony (PM2,5). Dyrektywa wymaga również od państw 
członkowskich sporządzenia krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia 
powietrza, które powinny przyczynić się do skutecznego wdrożenia planów 
dotyczących jakości powietrza ustanowionych na mocy dyrektywy w sprawie jakości 
powietrza.

 Emisje przemysłowe: Dyrektywa 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w 

23 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0050-20150918
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02004L0107-20150918
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:344:TOC

http://www.unece.org/env/lrtap/welcome.html
http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02008L0050-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02004L0107-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:344:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:344:TOC
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sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola)26 oraz dyrektywa (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCPD)27; 
podstawa prawna: art. 192 ust. 1 TFUE.

W dyrektywie 2010/75/UE o emisjach przemysłowych ustanowiono zasady 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom powstającym w wyniku działalności 
przemysłowej oraz zasady kontroli tych zanieczyszczeń. Określono w niej również 
zasady zapobiegania emisjom do powietrza, wody i ziemi oraz ograniczania tych emisji, 
a także zapobiegania wytwarzaniu odpadów. Substancje lub mieszaniny, które ze 
względu na zawartość lotnych związków organicznych sklasyfikowano jako 
rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, muszą być 
zastąpione w miarę możliwości przez mniej szkodliwe substancje lub mieszaniny w 
możliwie najkrótszym czasie. dyrektywa (UE) 2015/2193 (MCPD) określa zasady 
kontroli emisji do powietrza dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłu 
(cząstek) ze średnich obiektów energetycznego spalania, a także zasady monitorowania 
emisji tlenku węgla (CO) z tych obiektów.

II.1.6 Woda pitna

 Woda pitna: Dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi28 oraz jej niedawne przekształcenie dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2020/2184 (przekształcenie, 2017/0332(COD))29 – podstawa prawna: art. 
192 ust. 1 TFUE.

W dyrektywie tej ustanawia się zasadnicze normy jakości na poziomie UE. Wytyczne 
WHO dotyczące wody pitnej oraz opinia Naukowego Komitetu Doradczego Komisji to 
podstawa naukowa tych norm jakości. Dyrektywa nakłada wymóg regularnego badania 
i monitorowania 48 parametrów mikrobiologicznych, chemicznych i wskaźnikowych; 
ustanawia minimalny zharmonizowany poziom ochrony zdrowia ludzkiego, pozwalając 
państwom członkowskim na ustanowienie wyższych norm lub uwzględnienie 
dodatkowych wymogów (np. uregulowanie innych substancji, istotnych na ich 
terytorium). Niedawno przyjęta dyrektywa (UE) 2020/2184 wprowadza nowe przepisy 
mające na celu poprawę jakości wody z kranu przez zaostrzenie limitów niektórych 
zanieczyszczeń, takich jak ołów i szkodliwe bakterie. 

 Azotany: Dyrektywa Rady 91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego30.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek monitorowania jakości wód 
oraz wskazania obszarów zanieczyszczonych lub zagrożonych zanieczyszczeniem, tj. 
wód, które z powodu działalności rolniczej są eutroficzne lub zawierają albo mogą 
zawierać azotany w stężeniu przekraczającym 50 mg/l. Programy działań państw 

26 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602158777347&uri=CELEX:02010L0075-20110106
27 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015L2193
28 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0083-
20151027&qid=1618229128072
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020L2184
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01991L0676-20081211

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0332(COD)
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602158777347&uri=CELEX:02010L0075-20110106
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015L2193
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01998L0083-20151027&qid=1618229128072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01998L0083-20151027&qid=1618229128072
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020L2184
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01991L0676-20081211
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członkowskich na podstawie dyrektywy azotanowej są dostępne w bazie danych 
NAPINFO; ich realizacja jest monitorowana przez Komisję.

II.1.7 Chemikalia

 Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie 
chemikaliów (REACH): Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów31 – podstawa prawna: art. 114 TFUE.

REACH ustanawia całościowe ramy prawne produkcji i stosowania chemikaliów w 
Europie. Ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych: produkowanych, 
importowanych, sprzedawanych, stosowanych w ich postaci własnej, w mieszaninach 
lub w produktach, ale substancje radioaktywne, substancje pod nadzorem celnym i 
odpady nie są objęte zakresem REACH, ponieważ są one szczegółowo regulowane 
przez inne przepisy.

Rozporządzenie ustanawia centralną bazę danych, w której przedsiębiorstwa rejestrują 
wszystkie substancje chemiczne produkowane lub importowane w ilości co najmniej 
jednej tony rocznie. Europejska Agencja Chemikaliów zarządza bazami danych, 
koordynuje dogłębną ocenę podejrzanych chemikaliów i tworzy publiczną bazę danych, 
w której konsumenci i specjaliści mogą znaleźć informacje o zagrożeniach.

Odpowiedzialność za zapewnienie, by chemikalia produkowane, importowane, 
sprzedawane i stosowane w UE były bezpieczne, spoczywa na przemyśle; 
przedsiębiorstwa muszą zidentyfikować wszelkie ryzyko związane z substancjami, 
które produkują i wprowadzają do obrotu w UE, oraz zarządzać tym ryzykiem.

W rozporządzeniu wymieniono substancje, których stosowanie może stanowić 
zagrożenie, dlatego wprowadzenie ich do obrotu wymaga zezwolenia (załącznik XIV). 
W wykazie tym znajdują się między innymi substancje rakotwórcze. 

 Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów (CLP): Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin32 – podstawa prawna: art. 114 TFUE.

Rozporządzenie harmonizuje kryteria klasyfikacji substancji i mieszanin oraz przepisy 
dotyczące oznakowania i pakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin; ustanawia 
wykaz substancji wraz z ich zharmonizowaną klasyfikacją i elementami oznakowania 
na szczeblu UE, w tym substancji rakotwórczych.

 Produkty biobójcze: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych33 – 
podstawa prawna: art. 114 TFUE.

31 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:02006R1907-20200824
32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1272-20201028
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0528-20191120

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAPINFO/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAPINFO/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:02006R1907-20200824
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02008R1272-20201028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0528-20191120
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Produkty biobójcze są stosowane do zwalczania szkodników (z wyjątkiem roślin i 
upraw, do których stosuje się odrębny akt prawny) lub do ochrony materiałów. Ich 
właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska, dlatego 
podlegają one szczegółowym regulacjom prawnym. Po pierwsze substancja czynna 
zastosowana w produkcie jest oceniana na poziomie UE; jeżeli zostanie uznana za 
rakotwórczą, mutagenną lub działającą szkodliwie na rozrodczość, zaburzającą 
gospodarkę hormonalną, trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji lub toksyczną, 
nie zostaje zatwierdzona (chyba że zostanie wykazane, że ryzyko jest znikome). Po 
zatwierdzeniu substancji czynnej trzeba jeszcze uzyskać zezwolenie na sam produkt. 
Zezwolenie może zostać wydane na poziomie UE przez ECHA lub na poziomie 
krajowym; w tym drugim przypadku produkt może być wprowadzany do obrotu w 
innych państwach członkowskich na zasadzie wzajemnego uznawania.

 Środki ochrony roślin (ŚOR): Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1107/2009 dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin34 – 
podstawa prawna: art. 43 ust. 2, art. 114 i art. 168 ust 3 lit. b) TFUE.

Rozporządzenie dotyczy pestycydów stosowanych do ochrony lub zabezpieczania 
roślin, działających jako regulatory wzrostu, niszczących niepożądane rośliny i 
hamujących ich wzrost. Substancja czynna nie może mieć żadnego szkodliwego 
wpływu na zdrowie ludzkie ani żadnego niedopuszczalnego wpływu na środowisko 
Produkt końcowy musi być skuteczny, nie może mieć natychmiastowego ani 
opóźnionego szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi, nie może mieć niedopuszczalnego 
wpływu na rośliny ani środowisko naturalne i nie może powodować niepotrzebnego 
cierpienia ani bólu u kręgowców.

Zatwierdzenie substancji czynnej odbywa się na szczeblu UE, natomiast zezwolenie na 
wprowadzenie do obrotu produktu końcowego – na szczeblu krajowym. Produkt 
dopuszczony do obrotu w jednym państwie członkowskim może być wprowadzony do 
obrotu w innym państwie członkowskim w trybie wzajemnego uznawania.

 Kosmetyki: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 
dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych35 – podstawa prawna: 
art. 114 TFUE.

Rozporządzenie to zwiększa bezpieczeństwo produktów kosmetycznych 
sprzedawanych w UE przez zaostrzenie wymogów bezpieczeństwa. Producenci są 
zobowiązani do sporządzenia raportu bezpieczeństwa; produkty mogą być 
wprowadzane do obrotu wyłącznie po wyznaczeniu „osoby odpowiedzialnej” za dany 
produkt, która musi dopilnować, by produkt spełniał wszystkie odpowiednie wymogi 
bezpieczeństwa zgodnie z przepisami; należy również zgłaszać ciężkie działania 
niepożądane. Produkty są rejestrowane tylko raz, na unijnym portalu zgłaszania 
produktów kosmetycznych. Opakowanie musi zawierać szereg informacji, w tym imię 
i nazwisko osoby odpowiedzialnej oraz jej adres, a także zawartość opakowania, środki 
ostrożności przy stosowaniu produktu oraz wykaz składników. Rozporządzenie zawiera 

34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1107-20191214
35 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1223-20200501

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02009R1107-20191214
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20200501
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również wykaz substancji, których stosowanie w kosmetykach jest zabronione lub 
ograniczone, w tym substancji rakotwórczych.

 Bezpieczeństwo zabawek: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/48/WE 
z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa zabawek36 – podstawa prawna: 
art. 114 TFUE. 

W dyrektywie określono wymogi bezpieczeństwa dotyczące zabawek (przeznaczonych 
dla dzieci w wieku poniżej 14 lat), które są udostępniane w UE, oraz określono 
szczególne obowiązki poszczególnych podmiotów w łańcuchu dostaw, od producenta 
do importera, detalisty i dystrybutora.

Obowiązkiem producentów – zważywszy na ich szczegółową wiedzę na temat 
własnego produktu – jest zapewnienie, by ich zabawki spełniały wszystkie 
obowiązujące wymogi bezpieczeństwa. Importerzy mogą wprowadzać do obrotu tylko 
te zabawki spoza UE, które spełniają wszystkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa. 
Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni muszą również działać z należytą starannością, 
a organy krajowe sprawować nadzór nad rynkiem. Ponadto aby zabawki mogły być 
sprzedawane w UE, musi być do nich dołączona deklaracja zgodności WE oraz 
oznakowanie CE.

Dyrektywa jest okresowo aktualizowana, zasadniczo w celu ustanowienia bezpiecznych 
limitów substancji chemicznych stosowanych w zabawkach, zwłaszcza w zabawkach 
dla dzieci poniżej 3 roku życia i zabawek przeznaczonych do wkładania do ust37.

II.1.8 Szczegółowe prawodawstwo dotyczące narażenia na substancje szkodliwe w miejscu 
pracy (różne rodzaje czynników rakotwórczych)

 Dyrektywa ramowa BHP, ogólne środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
Dyrektywa Rady w sprawie wprowadzania środków w celu poprawy bezpieczeństwa i 
zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG)38.

Dyrektywa ta ustanawia ramy dla podstawowych środków bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w miejscu pracy oraz stanowi podstawę dla dalszych, szczegółowych 
przepisów. Ma ona zastosowanie do wszystkich sektorów działalności publicznej i 
prywatnej oraz ustanawia ogólny obowiązek pracodawców dotyczący zapewnienia 
zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Kluczowe przepisy dotyczą: oceny ryzyka i 
zarządzania nim, opracowania ogólnej polityki bezpieczeństwa, zapewnienia 
odpowiednich szkoleń dla pracowników, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za 
zapobieganie ryzyku w miejscu pracy.

 Sztuczne promieniowanie optyczne: Dyrektywa 2006/25/WE w sprawie minimalnych 
wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia 
pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (sztucznym 

36 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0048-20191118
37 https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/legislation_pl
38 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01989L0391-20081211

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02009L0048-20191118
https://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/legislation_pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01989L0391-20081211
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promieniowaniem optycznym) (dziewiętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu 
art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)39.

Dyrektywa ta dotyczy ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, 
wynikającego lub mogącego wynikać z niekorzystnych dla oczu i skóry skutków 
spowodowanych narażeniem na sztuczne promieniowanie optyczne. Dyrektywa określa 
wartości graniczne narażenia. Pracodawca ocenia poziomy prawdopodobnego 
narażenia pracowników na promieniowanie optyczne; pracodawca następnie 
opracowuje i wdraża plan działania oparty na środkach technicznych lub 
organizacyjnych w celu zapobieżenia przekroczeniu wartości granicznych narażenia.

 Środki chemiczne: Dyrektywa Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w 
miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy 89/391/EWG). 40

Dyrektywa ta ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie w miejscu pracy występują lub 
mogą występować niebezpieczne środki chemiczne. Pozostaje bez uszczerbku dla 
przepisów dotyczących środków chemicznych, do których stosuje się środki ochrony 
przed promieniowaniem zgodnie z dyrektywami przyjętymi na mocy Traktatu Euratom. 
W odniesieniu do czynników rakotwórczych w miejscu pracy przepisy tej dyrektywy 
stosuje się z zastrzeżeniem bardziej surowych lub szczegółowych przepisów dyrektywy 
w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów (CMD).

 Czynniki rakotwórcze i mutageny (CMD): Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracowników 
przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub 
mutagenów podczas pracy (szósta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 
dyrektywy Rady 89/391/EWG – wersja skodyfikowana)41 – podstawa prawna: art. 153 
ust. 2 lit. b) w związku z art. 153 ust. 1 lit. a) TFUE.

Dyrektywa ma zastosowanie do środków chemicznych, które mogą powodować raka 
lub co do których podejrzewa się, że powodują raka, zgodnie z rozporządzeniem CLP, 
oraz do substancji, mieszanin i procesów, o których mowa w załączniku do CMD. 
Określa minimalne wymagania w celu wyeliminowania lub zmniejszenia narażenia na 
czynniki rakotwórcze i mutageny oraz ustanawia dopuszczalne wartości narażenia 
zawodowego. Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z narażeniem pracowników oraz 
zapobieganie narażeniu należą do obowiązków pracodawcy. W miarę możliwości 
technicznych proces lub środek chemiczny należy zastąpić bezpieczniejszą alternatywą; 
jeżeli zastąpienie nie jest możliwe, chemiczne czynniki rakotwórcze i mutageny należy 
stosować w systemie zamkniętym lub należy ograniczyć narażenie pracownika, 
przestrzegając wartości narażenia zawodowego.

Komisja przedstawiła wniosek dotyczący czwartej aktualizacji dyrektywy („CMD4”) 

39 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02006L0025-20140101
40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A01998L0024-20190726
41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02004L0037-20190726

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02006L0025-20140101
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:01998L0024-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02004L0037-20190726
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(COM(2020)057142, 2020/0261(COD)43) 44

 Azbest: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/148/WE w sprawie ochrony 
pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie azbestu w miejscu 
pracy45 – podstawa prawna: art. 153 ust. 2 TFUE.

Chociaż niemożliwe jest jak na razie określenie dopuszczalnej wartości narażenia, 
poniżej której azbest nie powoduje ryzyka powstania nowotworu, należy zmniejszyć do 
minimum dopuszczalną wartość narażenia zawodowego na działanie azbestu. 
Dyrektywę stosuje się do prac, w czasie których pracownicy są lub mogą być narażeni 
na działanie pyłu pochodzącego z azbestu lub materiałów zawierających azbest. 

 Statystyka: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w 
sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i 
bezpieczeństwa w pracy46 – podstawa prawna: art. 338 TFUE.

 Czynniki fizyczne: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE w 
sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami 
fizycznymi (polami elektromagnetycznymi) (dwudziesta dyrektywa szczegółowa w 
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)47 – podstawa prawna: art. 153 ust. 2 
TFUE.

Dyrektywa ta uchyla i zastępuje dyrektywę 2004/40/WE, która nie dotyczyła skutków 
odległych, w tym możliwych skutków rakotwórczych narażenia na zmienne w czasie 
pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne, co do których nie ma obecnie 
jednoznacznych dowodów naukowych na istnienie związku przyczynowego. Aktualna 
dyrektywa dotyczy wszystkich znanych bezpośrednich skutków biofizycznych i 
skutków pośrednich spowodowanych przez pola elektromagnetyczne, nie tylko w celu 
zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa każdego pracownika z osobna, ale także w celu 
stworzenia minimalnej podstawy ochrony wszystkich pracowników w Unii.

 EU-OSHA: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/126 ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-
OSHA)48 – podstawa prawna: art. 153 ust. 2 lit. a) TFUE (uchylenie i zastąpienie 
rozporządzenia z 1994 r. ustanawiającego agencję).

 Europejski Urząd ds. Pracy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1149 ustanawiające Europejski Urząd ds. Pracy49 – podstawa prawna: art. 46 i 48 
TFUE.

42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2020:571:FIN
43 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
44 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
45 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02009L0148-20190726
46 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:32008R1338
47 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32013L0035&qid=1602158777347
48 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32019R0126
49 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602144942061&uri=CELEX:32019R1149

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=COM:2020:571:FIN
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0262(COD)&l=en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659312/EPRS_BRI(2020)659312_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02009L0148-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602145336422&uri=CELEX:32008R1338
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32013L0035&qid=1602158777347
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32019R0126
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602144942061&uri=CELEX:32019R1149
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II.2 Wczesne wykrywanie raka

 Badania przesiewowe w kierunku raka: Zalecenie Rady z dnia 2 grudnia 2003 r. w 
sprawie badań przesiewowych w kierunku raka (2003/878/WE). 50

W zaleceniu wzywa się państwa członkowskie do wdrożenia programów badań 
przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy, raka piersi u kobiet oraz raka jelita 
grubego. Poruszono w nim kwestię rejestracji danych z badań przesiewowych i 
zarządzaniem nimi, monitorowania procesu badań i szkolenia personelu. Komisja 
składa sprawozdania z realizacji tych programów, zachęca do współpracy w badaniach 
i w wymianie najlepszych praktyk oraz pomaga opracować wytyczne dotyczące badań 
przesiewowych w kierunku raka. 

Ustanowiono europejskie wytyczne dotyczące raka piersi (2013 r.), raka szyjki macicy 
(2007 r., zaktualizowane w 2014 r.) i raka jelita grubego (2010 r.)51; Komisja 
opublikowała drugie sprawozdanie z wdrażania52, a WHO-IARC opublikowała czwartą 
wersję Europejskiego kodeksu walki z rakiem53.

II.3 Leczenie i terapie nowotworów

II.3.1 Produkty lecznicze i wyroby medyczne

 Wspólnotowy kodeks produktów leczniczych i pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu: Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz 
ustanawiające Europejską Agencję Leków54 i dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi55 – podstawa prawna: art. 114 i art. 168 
ust. 4 lit. c) TFUE.

Te akty prawne określają wymogi i procedury dopuszczenia do obrotu oraz zasady 
monitorowania produktów dopuszczonych do obrotu; zawierają również 
zharmonizowane przepisy dotyczące wytwarzania, sprzedaży hurtowej lub reklamy 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

50 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32003H0878
51 https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf, 
https://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf, https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-
/publication/e1ef52d8-8786-4ac4-9f91-4da2261ee535.
52 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreportim
plementation_en.pdf
53 https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/pl/
54 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02004R0726-20190330
55 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0083

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32003H0878
https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/cancer/fp_cancer_2002_ext_guid_01.pdf
https://screening.iarc.fr/doc/ND7007117ENC_002.pdf
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/e1ef52d8-8786-4ac4-9f91-4da2261ee535
https://op.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/e1ef52d8-8786-4ac4-9f91-4da2261ee535
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreportimplementation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndreportimplementation_en.pdf
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/pl/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02004R0726-20190330
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/ALL/?uri=CELEX:32001L0083
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Do leków objętych unijną procedurą wydawania pozwoleń należą leki zawierające 
nową substancję czynną wskazaną w leczeniu m.in. chorób nowotworowych, a także 
leki oznaczone jako sieroce produkty lecznicze.

 Sieroce produkty lecznicze: Rozporządzenie (WE) nr 141/2000 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów 
leczniczych56 podstawa prawna: art. 114 TFUE, szczególnie istotny w przypadku 
rzadkich nowotworów.

Aby móc oznaczyć produkt leczniczy jako sierocy, musi on spełniać kilka warunków:
o 1. a) jest przeznaczony do diagnozowania, profilaktyki lub leczenia stanu 

chorobowego zagrażającego życiu lub powodującego chroniczny ubytek 
zdrowia, występującego w UE u nie więcej niż pięciu osób na 10 tysięcy, lub 
b) jest przeznaczony do diagnozowania, profilaktyki lub leczenia stanu 
chorobowego zagrażającego życiu, poważnego lub chronicznego, i bez 
odpowiednich zachęt wprowadzenie do obrotu w UE prawdopodobnie nie 
przyniesie wystarczającego zwrotu, by skłonić do niezbędnych inwestycji;

o 2. nie istnieje zadowalająca dopuszczona metoda diagnozowania, profilaktyki 
lub leczenia danego stanu chorobowego lub, jeśli taka metoda istnieje, produkt 
leczniczy przyniesie istotne korzyści osobom dotkniętym tym stanem 
chorobowym.

 Rozporządzenie pediatryczne: Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie produktów leczniczych stosowanych w pediatrii57, 
które ustanawia zasady dotyczące opracowywania leków w celu zaspokojenia 
szczególnych potrzeb terapeutycznych populacji pediatrycznej (tj. dzieci od urodzenia 
do 18 roku życia), bez poddawania ich zbędnym badaniom klinicznym lub innym 
badaniom.

W rozporządzeniu wprowadzono: unijny spis potrzeb terapeutycznych dzieci, aby 
ukierunkować badania, opracowywanie i dopuszczanie leków do obrotu; unijną sieć 
badaczy i ośrodków badawczych do prowadzenia badań; system bezpłatnego doradztwa 
naukowego dla przemysłu; publiczną bazę danych badań pediatrycznych; unijne 
finansowanie badań nad niechronionymi patentem lekami dla dzieci. Utworzono też 
niezależny komitet pediatryczny w EMA.

 Produkty lecznicze terapii zaawansowanej (rozporządzenie ATMP): 
Rozporządzenie (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
produktów leczniczych terapii zaawansowanej58 obejmuje wydawanie pozwoleń, 
nadzór i monitorowanie nowych leków opartych na terapii genowej lub produktów 
leczniczych somatycznej terapii komórkowej oraz produktów inżynierii tkankowej. 
Przepisy te chronią pacjentów przed terapiami nieuzasadnionymi naukowo i zapewniają 
dostępność produktów leczniczych terapii zaawansowanej w całej UE.

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02000R0141-20190726
57 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1901-20190128
58 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02007R1394-20190726

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02000R0141-20190726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02006R1901-20190128
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02007R1394-20190726
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Komitet ds. Terapii Zaawansowanych został powołany w EMA, by wydawać opinie 
naukowe na temat jakości, bezpieczeństwa i skuteczności produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej; pozwolenie na wprowadzenie leku do obrotu wydaje Komitet 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi. Po uzyskaniu zezwolenia produkt 
uznaje się za bezpieczny do stosowania u ludzi w całej Europie.

Identyfikowalność produktów i surowców jest kluczowa na wszystkich etapach 
produkcji, dystrybucji i użytkowania produktów. Jeżeli istnieją szczególne powody do 
obaw, Komisja może zażądać od producenta ustanowienia systemu zarządzania 
ryzykiem, by lepiej zapewnić bezpieczeństwo.

 Badania kliniczne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
536/2014 w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi59, 
które ustanawia wspólne zasady prowadzenia badań klinicznych w UE, by badać 
bezpieczeństwo i skuteczność leków w kontrolowanych warunkach – podstawa prawna: 
art. 114 i art. 168 ust. 4 lit. c) TFUE.

W rozporządzeniu ustanowiono mniej biurokratyczne procedury: sponsorzy badań 
klinicznych muszą składać tylko jeden wniosek o zatwierdzenie, a w przypadku badań 
klinicznych niskiego ryzyka biurokrację zmniejszono jeszcze bardziej. Procedura jest 
krótsza niż dotychczasowa – termin wydawania pozwoleń na badania kliniczne ustalono 
na 60 dni. Rozporządzenie nakłada obowiązek wykorzystania specjalistycznej wiedzy 
do oceny badań klinicznych z udziałem uczestników szczególnie wrażliwych (takich 
jak uczestnicy w sytuacjach nagłych, małoletni, niezdolni do wyrażenia zgody, kobiety 
w ciąży i karmiące piersią, osoby starsze lub cierpiące na rzadkie i bardzo rzadkie 
choroby). Wszystkie badania podlegają ocenie naukowej i etycznej, a przed badaniem 
uczestnicy muszą wyrazić świadomą zgodę. By zapewnić przejrzystość, EMA powinna 
utworzyć bazę danych zawierającą informacje na temat wszystkich badań klinicznych 
przeprowadzonych w UE, bez względu na to, czy zakończyły się one powodzeniem.

Rozporządzenie nie zaczęło jeszcze obowiązywać, ponieważ portal UE i baza danych 
UE, niezbędne do funkcjonowania rozporządzenia, nie zostały jeszcze w pełni 
uruchomione ani skontrolowane. Do tego czasu pozostaje w mocy dyrektywa 
2001/20/WE.

 Program EDCTP2: Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 556/2014/UE w 
sprawie uczestnictwa Unii w drugim programie partnerstwa między Europą a krajami 
rozwijającymi się w zakresie badań klinicznych prowadzonym wspólnie przez kilka 
państw członkowskich60 – podstawa prawna: art. 185 i art. 188 akapit drugi TFUE.

 Ocena technologii medycznych (HTA): Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny technologii medycznych61 
(COM(2018)0051) oraz stanowisko PE w pierwszym czytaniu62 (P8_TA(2019)0120).

59 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32014R0536&qid=1602154476974
60 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:32014D0556
61 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0051
62 Przyjęty na posiedzeniu plenarnym 14 lutego 2019 r., https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-
2019-0120_PL.html
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W ocenie technologii medycznych analizuje się kwestie medyczne, ekonomiczne, 
organizacyjne, społeczne i etyczne związane z zastosowaniem nowej technologii 
medycznej (produkty lecznicze, sprzęt medyczny, metody diagnostyczne i lecznicze, 
rehabilitacja, metody zapobiegania) oraz mierzy się jej wartość dodaną w porównaniu 
z istniejącymi technologiami. Współpraca w zakresie HTA już istnieje na poziomie UE: 
w sieci ds. oceny technologii medycznych i wspólnego działania EUnetHTA. Wniosek 
wprowadziłby ją na wyższy poziom przez ustanowienie ram wsparcia i procedur 
współpracy oraz wspólnych zasad oceny klinicznej technologii medycznych.
W stanowisku w pierwszym czytaniu Parlament podkreślił, że rozporządzenie w 
sprawie oceny technologii medycznych nie będzie miało wpływu na ustalanie cen i 
refundację leków, ponieważ kwestie te nadal będą należeć do wyłącznych kompetencji 
krajowych państw członkowskich. Podkreślono również, że ocenę technologii 
medycznych należy wykorzystywać do wspierania innowacji przynoszących najlepsze 
rezultaty dla pacjentów i społeczeństwa w ogóle. 

 Wyroby medyczne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 
w sprawie wyrobów medycznych63.

Wyroby medyczne to narzędzia, aparaty, urządzenia, oprogramowanie, implanty, 
odczynniki, materiały lub inne artykuły przewidziane do stosowania u ludzi do 
szczególnych zastosowań medycznych. Zastosowania te obejmują: diagnozowanie, 
profilaktykę, monitorowanie, przewidywanie, prognozowanie, leczenie lub łagodzenie 
choroby, a także badanie, zastępowanie lub modyfikowanie budowy anatomicznej lub 
procesu lub stanu fizjologicznego lub chorobowego. 

Rozporządzenie dotyczy wprowadzania do obrotu, udostępniania na rynku lub 
wprowadzania do używania w Unii wyrobów medycznych oraz wyposażenia takich 
wyrobów. Rozporządzenie stosuje się również do prowadzonych w Unii badań 
klinicznych dotyczących takich wyrobów medycznych i wyposażenia.

 Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro: Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki 
in vitro64.

Rozporządzenie dotyczy wprowadzania do obrotu, udostępniania na rynku lub 
wprowadzania do używania w Unii wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz 
wyposażenia takich wyrobów. Rozporządzenie stosuje się również do prowadzonych 
w Unii badań działania dotyczących takich wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro i wyposażenia.

W załączniku VIII dotyczącym reguł klasyfikacji przyporządkowano wyroby do „klasy 
C”, jeśli są przeznaczone do stosowania w badaniach przesiewowych w kierunku 
chorób nowotworowych, diagnostyce lub określaniu stadium takich chorób.

II.3.2 Swobodny przepływ pracowników służby zdrowia

63 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02017R0745-20170505
64 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602081600382&uri=CELEX:32017R0746
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 Uznawanie kwalifikacji zawodowych: Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych65.

Zawody medyczne, a dokładniej pielęgniarki, położne, lekarze (podstawowe szkolenie 
medyczne, lekarze ogólni i specjaliści), lekarze dentyści i farmaceuci korzystają z 
automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych na podstawie 
zharmonizowanych minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia. System 
umożliwia transgraniczne przemieszczanie się pracowników służby zdrowia.

Podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa wiosną 2020 r. – która wywarła ogromną 
presję na krajowe systemy opieki zdrowotnej – Komisja wydała wytyczne66 mające 
pomóc państwom członkowskim przyspieszyć uznawanie kwalifikacji zawodowych 
pracowników służby zdrowia i wyjaśnić zasady umożliwiające stażystom – lekarzom i 
pielęgniarkom – wykonywanie zawodu. W wytycznych określono, jak państwa UE 
mogą przyspieszyć procedury, by ułatwić wzajemne uznawanie kwalifikacji zgodnie z 
zasadami elastyczności przewidzianymi w dyrektywie. 

II.3.3 Transgraniczny dostęp do opieki zdrowotnej

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE w sprawie stosowania praw 
pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej67 – podstawa prawna: art. 114 i 168 
TFUE.

W dyrektywie określono warunki, na jakich pacjent danego państwa członkowskiego 
może wyjechać do innego państwa członkowskiego, by uzyskać bezpieczną opiekę 
medyczną wysokiej jakości, i otrzymać zwrot kosztów z własnego systemu ubezpieczeń 
zdrowotnych. W szczególności zgodnie z art. 8 leczenie objęte zakresem stosowania tej 
dyrektywy obejmuje leczenie wymagające użycia wysoce specjalistycznej i kosztownej 
infrastruktury lub aparatury medycznej; rzadkie choroby; opiekę zdrowotną, której nie 
można zapewnić w państwie członkowskim pacjenta w terminie uzasadnionym 
przesłankami medycznymi. Są to wyróżnione w dyrektywie przykłady leczenia, które 
mogą być istotne dla pacjentów w kontekście transgranicznym.

II.4 Aspekty nadrzędne

II.4.1 Program działań Unii w dziedzinie zdrowia

 Program UE dla zdrowia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2021/522 w sprawie ustanowienia Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 
(„Program UE dla zdrowia”) na lata 2021–202768 – podstawa prawna: art. 168 ust. 5 
TFUE. 

65 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02005L0036-20200424
66 Komunikat Komisji, 2020/C-156/01, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020XC0508(01)
67 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:02011L0024-20140101

68 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0522&qid=1618231187236
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Jednym z celów szczegółowych programu, zgodnie z art. 4 lit. a), jest „wspieranie 
działań na rzecz poprawy diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych i niezakaźnych, w 
szczególności nowotworów i nowotworów występujących u dzieci”. Załącznik I pkt 1 
zawiera szczegółowe informacje na temat kwalifikujących się działań związanych z 
chorobami nowotworowymi. Obejmuje:

o propagowanie i wdrażanie zaleceń Europejskiego kodeksu walki z rakiem oraz 
przegląd aktualnej edycji tego kodeksu;

o wdrażanie rejestrów nowotworów we wszystkich państwach członkowskich;
o współpracę między państwami członkowskimi w celu wspierania tworzenia 

wirtualnej europejskiej sieci doskonałości z myślą o wzmocnieniu badań nad 
wszystkimi rodzajami nowotworów, dalszym gromadzeniu i wymianie danych 
klinicznych oraz wykorzystywaniu wyników badań w codziennej opiece nad 
pacjentami chorymi na raka i ich leczeniu;

o poprawa jakości opieki nad chorymi na raka, w tym w odniesieniu do 
profilaktyki, badań przesiewowych, wczesnej diagnozy, monitorowania i 
leczenia, leczenia podtrzymującego i opieki paliatywnej, w sposób 
zintegrowany i ukierunkowany na pacjenta;

o tworzenie systemów zapewniania jakości dla ośrodków onkologicznych lub 
innych ośrodków leczenia pacjentów chorych na raka;

o tworzenie systemów zapewniania jakości dla ośrodków onkologicznych 
i ośrodków leczenia pacjentów chorych na raka;

o wspieranie mechanizmów budowania zdolności międzyspecjalizacyjnych 
i kształcenia ustawicznego, w szczególności w dziedzinie opieki nad chorymi 
na raka, oraz

o wspieranie jakości życia osób wyleczonych z nowotworów oraz opiekunów, 
w tym wsparcie psychologiczne, terapie przeciwbólowe i zdrowotne aspekty 
reintegracji zawodowej.

II.4.2 Program badawczy

 „Horyzont Europa”: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające 
program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz 
zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie; ostateczny 
tekst rozporządzenia zostanie opublikowany po podpisaniu przez przewodniczącego PE 
i prezydencję Rady 28 kwietnia 2021 r.69

W rozporządzeniu określono przepisy dotyczące misji badawczych. Misje funkcjonują 
jako portfel działań zmierzających do osiągnięcia wymiernego celu, którego nie można 
by osiągnąć, działając w pojedynkę; obejmują one projekty badawcze, środki 
polityczne, a nawet inicjatywy legislacyjne. Jedna z misji dotyczy nowotworów. 

II.4.3 E-zdrowie i ochrona danych

 Sieć e-zdrowie: Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1765 ustanawiająca zasady 
utworzenia sieci organów krajowych odpowiedzialnych za e-zdrowie, zarządzania tą 

69 https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0224(COD)&l=en
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siecią i jej funkcjonowania (C(2019) 7460)70 – podstawa prawna: dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie 
stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

„Sieć e-zdrowie” jest dobrowolną siecią skupiającą wyznaczone przez państwa 
członkowskie organy krajowe odpowiedzialne za e-zdrowie w kontekście dyrektywy w 
sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. 

 RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)71 – 
podstawa prawna: art. 16 TFUE.

RODO wzmacnia istniejące prawa, przewiduje nowe prawa i daje obywatelom większą 
kontrolę nad ich danymi osobowymi. Obejmują one łatwiejszy dostęp obywateli do ich 
danych, nowe prawo do przenoszenia danych, „prawo do bycia zapomnianym” oraz 
prawo do informacji o włamaniach do ich danych osobowych. Jest to jednolity zbiór 
przepisów obowiązujących w całej UE, który usprawnia ramy prawne. Przepisy UE 
mają zastosowanie do przedsiębiorstw spoza UE, jeżeli oferują one usługi lub towary 
osobom fizycznym w UE lub monitorują ich zachowania.

W motywach rozporządzenia uznano konieczność i szczególny charakter gromadzenia 
i przetwarzania danych na potrzeby badań naukowych; wymieniono w szczególności 
rejestry nowotworów. Korzystając z rejestrów, można uściślić wyniki badań 
naukowych, gdyż będą się one opierać na większej próbie. Wyniki badań pochodzące z 
rejestrów dostarczają solidnej, wysokiej jakości wiedzy, która może być podstawą do 
formułowania i wdrażania polityki opartej na wiedzy. Aby ułatwić prowadzenie badań 
naukowych, dane osobowe można przetwarzać do celów badań naukowych, przy 
zachowaniu odpowiednich warunków i gwarancji określonych w prawie Unii lub 
prawie państwa członkowskiego.

 W europejskim planie walki z rakiem Komisja zapowiedziała, że jeszcze w 2021 r. 
przedłoży współprawodawcom wniosek ustawodawczy w sprawie europejskiej 
przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Wniosek będzie się opierał na trzech 
głównych filarach: (i) silnym systemie zarządzania danymi i zasadach wymiany 
danych; (ii) jakości danych; (iii) silnej infrastrukturze i interoperacyjności. 

70 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1602154476974&uri=CELEX:32019D1765
71 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504
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